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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Educadoras: Ana Paula Menegolo Silva e Raíne Ap. Arantes de Souza 

Data: Quinta- feira, 21 de janeiro de 2021 

Turma: Maternal I – A e B 

 

Título da atividade: Família êh! Família ah! 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar 

dificuldades e desafios ( EI02EO02); 

 Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e 

adultos (EI02EO03); 

 Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões (EI02EF01); 

 

 Proposta pedagógica: 

Para iniciarmos esse ano letivo é necessário que possamos nos conhecer, e será 

através disso que iremos realizar a atividade de hoje. 

Sendo assim, inicialmente fale brevemente com a criança sobre o que é família, 

o nome de cada membro da casa entre outros, em seguida, um dos responsáveis 

deverá conduzir esse vídeo de apresentação, perguntando o nome do familiar e o 

papel que exerce na vida da criança (Exemplo: Meu nome é e sou mamãe do 

João). 
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 Materiais: 

- Celular; 

- Membros da família. 

 

Sugestões para as famílias: 

Permita que a criança demonstre a opinião dela durante o bate papo sobre o que 

é família, incentive-a a ter autonomia em falar seu nome sozinha, sempre a 

elogie nas suas conquistas. 

 

Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação 

e enviar no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do 

acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros” disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas. 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível 

em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil. 

 
 

Atenção!!!   

E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus! 

 

 

Se puder 

fique em 

casa 

Lave bem 

as mãos 

 

 Evite lugares 

com muitas 

pessoas 
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